بچے کو روزہ رکھوایا جائے یا نہیں
الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
ومفتیان شرع م ِتین اس مسئلہ کے بارے میں
االستفتاء :کیا فرماتے ہیں علمائے دین
ِ
کہ ہمارے ہاں انگلینڈ میں  20گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے ۔کیابچے کوروزہ رکھوایا
جائے یا نہیں ؟ اور اسے کس عمر سے روزے کا حکم کیا جائے؟
سائل:کبیر فرام انگلینڈ
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
ون ال َم ِل ِ
الجواب ِب َع ِ
ک َ
بچہ کی عمر دس  10سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو
ص ْو ِم
ص ِب ُّي ِبال َّ
اس سے روزہ رکھوایا جائے۔ جیسا کہ درمختا ر میں ہے کہ َويُ ْؤ َم ُر ال َّ
إذَا أ َ َ
طاقَهُ َويُ ْ
ص ََل ِة "بچے کو روزے کا حکم کیا جائے گا اور
علَ ْي ِه ا ْب ُن َ
ب َ
عش ٍْر كَال َّ
ض َر ُ
دس سال کے بچے کو نہ رکھنے پر مارا جائے گا جیسا کہ نماز کے بارے میں ہے
۔
(''درمختار' ،کتاب الصوم ،باب ما یفسد الصوم وما لایفسدہ ،ج ،۳ص)۴۴۲

ت بلوغت سے بالغ
مگر بچے پر روزہ بالغ ہونے پر ہی فرض ہے ۔وہ کسی عالم ِ
ہوجائے یا اس کی عمر پندرہ  15سال ہوجائےدونوں صورتوں میں وہ بالغ ہے اور
اس پر روزہ فرض ہے۔
وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

MAKING CHILDREN FAST DURING RAMADAN
الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
Question:
What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the
following issue: In the UK, the duration of fasts is around 20 hours. So, should
children be made to fast or not? At what age, should a child be commanded to
fast?
Questioner: Kabir from UK
Answer:
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
ِ ون ال َم ِل
ِ الجواب ِب َع
َ ک
When the child turns 10 years old and has the ability to fast, he must be made to
fast. It is mentioned in al-Durr al-Mukhtar,

َ َ ص ْو ِم إذَا أ
ْ ُطاقَهُ َوي
ص ََل ِة
َ ع َل ْي ِه ا ْب ُن
َ ب
َّ عش ٍْر كَال
َّ صبِ ُّي بِال
َّ َويُ ْؤ َم ُر ال
ُ ض َر
“A child shall be commanded to fast and shall be chastised if he/she does not
fast after 10 years of age, similar to the ruling regarding Salah.” (al-Durr alMukhtar, vol. 3, pg. 442)
However, fasting is fard (obligatory) only after puberty. When a child matures
through one of the legal signs of puberty [onset of menstruation in a girl/nocturnal
emission in both] or he/she turns 15 years old, then fasting is fard upon him/her.
وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری
Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri

